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Educação Física  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objeto do conhecimento: Esportes Paralímpicos. 

 

Arco e Flecha Paralímpico 

 

A origem do arco se perde no tempo. O fato de a maioria deles ter 

sido construída em madeira (especialmente no seu início), fez com 

que a maior parte não tivesse durado até os nossos dias. No 

entanto, existem desenhos antigos de arqueiros, muitos dos quais 

ilustram as paredes de algumas cavernas, dando a entender que 

eles são provavelmente mais velhos do que se pensa. 

Que tal conhecer um pouco mais sobre o tiro com arco 

paralímpico? Essa modalidade pode ser praticada por pessoas 

com variados tipos de deficiência. 

 

Entenda a modalidade 

O tiro com arco paralímpico é uma modalidade bastante inclusiva. Ela pode ser praticada por atletas 

com amputações, paralisia, paralisia cerebral, lesões medulares, perda de força muscular e 

doenças progressivas. 

De acordo com a categoria, o atleta pode atirar sentado, de pé ou em uma cadeira de rodas. 

Inclusive, alguns atiram apenas com os pés, devido a amputações ou à impossibilidade de realizar 

movimentos com os membros superiores.  

Veja algumas imagens dessa modalidade esportiva paralímpica, através da atleta brasileira Jane 

Karla: 

  

 Texto: Origemdascoisas.com | Acesso em 25/05/2020 

Imagens: cpb.org.br | Acesso em 21/05/2020 
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1- Quais são os tipos de deficiências dos atletas participantes das paralímpiadas nesse 

esporte? 

  

  

  

  

 
 

2- Observe abaixo as afirmações de acordo com o texto e circule a alternativa correta: 

 
a) De acordo com a categoria, o atleta pode atirar deitado, de pé ou em uma cadeira de rodas. 

Inclusive, alguns atiram apenas com as mãos, devido a amputações ou à impossibilidade de 

realizar movimentos com os membros inferiores. 

b) De acordo com a categoria, o atleta pode atirar sentado, de pé ou em uma cadeira de rodas. 

Inclusive, alguns atiram apenas com os pés, devido a amputações ou à impossibilidade de 

realizar movimentos com os membros superiores. 

c) De acordo com a classe, o atleta pode atirar em pé, ajoelhado ou em uma cadeira de rodas. 

Inclusive, alguns atiram apenas deitado, devido a amputações ou à impossibilidade de 

realizar movimentos com o tronco. 

d) De acordo com a fase, o atleta pode atirar deitado, de pé ou em uma cadeira sem rodas. 

Inclusive, alguns atiram apenas com os pés, devido a amputações ou à impossibilidade de 

realizar movimentos com os membros superiores. 

 
 

3- Com a ajuda de um adulto, vamos fazer um arco e flecha.  

 
Materiais necessários: 

    

Cabide Elásticos Linha Palitos de Madeira 

   

Copos descartáveis Cola Tampa de garrafa 

Fonte: Freepik.com.br | Acesso em 21/05/2020 
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Passo a passo: 

 

a) Para iniciar, peça a ajuda de um adulto para cortar a parte de baixo do cabide como na 

imagem abaixo. 

 

 

b) Em seguida, amarre o elástico nas pontas do cabide, formando o arco. 

  

 

c) Agora, pegue os palitos e as tampas de garrafa pet. Cole as tampas nas pontas do palito, 

formando uma flecha. Atenção: É muito importante que as tampas estejam bem coladas 

para evitar acidentes. 

  

 

d) Por fim, empilhe os copos de plásticos como na imagem abaixo e utlize-os como alvos. 

 

Fonte: Youtube.com | Acesso em 11/05/2020 
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4- Vamos tentar usar o arco e flecha confeccionados de forma não convencional? Tente acertar 

o alvo ficando nas seguintes posições: 

a) Sentado. 

b) Vendado, com a ajuda de um familiar. 

 

5- Tentar acertar o alvo nas posições da atividade acima foi mais fácil ou difícil? Por quê? 

  

  

  

  

 

 

Curiosidade 

 

Você sabia que aqui no Brasil, para os índios, o arco e flecha, 

além de uma ferramenta de caça e um símbolo cultural, é uma 

categoria esportiva nos Jogos dos Povos Indígenas. 

Para eles, mais importante do que competir é poder estar ao lado 

dos irmãos, que vêm de diversas partes do País a fim de 

participar. 

 

Fonte: educadores.diaadia.pr.gov | Acesso em 26/06/2020 


